Kootwijkerbroek, 4 mei 2017
Betreft:

Opgave voor overblijven en pleinwacht cursusjaar 2017-2018

Geachte ouder(s),
Sinds afgelopen schooljaar wordt van alle ouders van wie kinderen (één of meerdere dagen)
op school overblijven een vergoeding gevraagd in de vorm van pleinwacht lopen of een
financiële vergoeding.
Vorig schooljaar hebt u een formulier gehad waarop u uw keuze aan kon geven. Dit jaar
hebben we ervoor gekozen om de keuze digitaal in te laten vullen. Dit omdat het veel werk
was om alle gegevens zelf in de computer te zetten.
In de bijlage vindt u een uitleg hoe u uw keuze door kunt geven. We willen u vragen om dit
uiterlijk vrijdag 19 mei te doen.
Er is dit jaar een wijziging ten opzichte van vorig jaar: ook andere taken binnen de school
kunnen meetellen als vergoeding voor de pleinwacht. U hebt nu de volgende vier keuzes als
u uw kind op school laat overblijven:
- Ongeveer acht keer per jaar pleinwacht lopen.
- Ongeveer twee keer per jaar pleinwacht lopen en een andere taak uitvoeren.
- Een andere taak uitvoeren die heel veel uren kost. In dat geval hoeft u geen
pleinwacht te lopen.
- Een financiële vergoeding geven (die blijft vijftig euro per kind per jaar, met een
maximum van honderdvijftig euro per gezin).
Als u voor een andere taak kiest, krijgt u hier voor de zomervakantie bericht over. Mocht uw
kind af en toe een keer op school eten, dan betaalt u daarvoor een euro per keer.
Al eerder hebben we in het Rehobothjournaal aangegeven dat hulp van ouders binnen de
school hard nodig is. We doen het samen voor onze kinderen! Mocht u er voor kiezen om uw
kind(eren) thuis te laten eten, dan kunt u ook in de vragenlijst aangeven dat u met een
andere taak binnen de school wilt helpen. Van harte aanbevolen!
Bent u om één of andere reden niet in staat om pleinwacht te lopen en/of een andere taak uit
te voeren, dan kunt u daarover contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
H. van Dalfsen – Verschuur

Teamleider groep 5-6
Telefoonnummer: 0342-441556 (op dinsdag, donderdag en vrijdag)
E-mailadres: hvandalfsen@rehobothsch.nl

Bijlage 1: Uitleg over het invullen van de vragenlijst
Bijlage 2: Omschrijving van de diverse taken

Bijlage 1: Uitleg over het invullen van de vragenlijst
Om de vragenlijst in te vullen moet u inloggen op het ouderportaal van Parnassys. Als het
goed is hebt u daar inloggegevens voor. Bent u die gegevens kwijt, dan kunt u ze opvragen bij
juf Vos (rvos@rehobothsch.nl).
Mocht u alleen uw wachtwoord vergeten zijn, klik dan bij het inloggen op de knop
‘wachtwoord vergeten’.
Het ouderportaal kunt u openen op internet: ouders.parnassys.net. Hier logt u in met uw
eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Na het inloggen ziet u een nieuwsbericht met daarin een link naar de vragenlijst. De link
begint met https://goo.gl/forms/...
Na het invullen van uw reacties op de vragen klikt u links-onderaan op Volgende. Door
uiteindelijk op de knop verzenden te klikken, verstuurt u de vragenlijst.
Kunt u de vragenlijst niet digitaal invullen, omdat u bijvoorbeeld geen computer of internet
hebt? Dan kunt u op schooldagen terecht bij onze managementassistente, juf Vos. Zij zal u
helpen met invullen.

Bijlage 2: Omschrijving van de diverse taken
Cadeautjesmoeder
Deze taak wordt uitgevoerd in de kleutergroepen. Eens per twee maanden bent u, samen
met een andere ouder, aan de beurt om cadeautjes voor verjaardagen of bijvoorbeeld
moeder- of vaderdag in te pakken.
Schoonmaak kleutertoiletten
Iedere dag, m.u.v. woensdag, krijgen de kleutertoiletten tussen half 12 en 12 uur een extra
schoonmaakbeurt. Moeders die zich hiervoor opgeven zijn ongeveer eens per twee á drie
weken aan de beurt om een half uurtje schoon te maken. Er kan een voorkeursdag
doorgegeven worden.
Grote schoonmaak van alle toiletten
Dit wordt vijf keer per jaar gepland, van 8.30u-10.00u. Tien moeders maken alle toiletten
goed schoon.
Biebmoeders
De groepen 4-8 gaan wekelijks naar de schoolbibliotheek. Als biebmoeder regelt u de uitleen
en ruimt u de boeken die terugkomen weer op. Dit kost eens per vier weken een dagdeel.
Biebmoeders groep 3
Dezelfde taak als die de biebmoeders hebben, maar dan een uur per week, voor alleen de
groepen 3. Start is na de kerstvakantie. Afhankelijk van de aanmeldingen bent u wekelijks,
tweewekelijks of driewekelijks aan de beurt.
Uitleen prentotheek-orthotheek
Ouders kunnen in de prentotheek-orthotheek prentenboeken, spelletjes en ander materiaal
lenen. Uitleen is op dinsdag- of donderdagmorgen, bij de start van de schooldag, van
ongeveer half 9 tot 9 uur. Hiervoor bent u eens per drie weken aan de beurt.
Luizenmoeder
Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. Per keer zijn de moeders
hier ongeveer een morgen mee bezig – en dit dus vijf keer per jaar.
Onderhoud schoolgebouw – een taak voor vaders
Ongeveer twee zaterdagochtenden per schooljaar wordt er door een groep van 30-35 vaders
onderhoud aan het schoolgebouw uitgevoerd. Denk aan het snoeien van struiken, kleine
reparaties etc.
Oudercommissie
De oudercommissie heeft dit jaar heel veel geregeld voor de actieweek. In het komende
schooljaar is het de bedoeling dat de oudercommissie in ieder geval de speldag regelt. De
taken zullen langzamerhand verder uitgebreid worden. Denk aan het regelen van ouders
voor excursies, het maken van een planning voor ouderinzet/pleinwacht etc. Per jaar is er
een aantal vergaderingen. Daarnaast zijn er taken die tussendoor uitgevoerd worden.
Het kost veel tijd, maar is ook heel erg gezellig!

Hulp bij lezen/rekenen in groep 3 en 4
Hierbij geeft u ongeveer een half uur per week hulp aan leerlingen uit groep 3 en 4 die
moeite hebben met rekenen en/of lezen. Dit wordt in kleine groepjes of met één leerling
gedaan.
EHBO-lessen in groep 8
Deze lessen worden de tweede helft van het schooljaar gegeven, op donderdagochtend van
half 9 tot half 11. Het gaat om acht donderdagochtenden. Een EHBO-diploma is wenselijk,
maar niet verplicht.

